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Ambulância fica parada 
por falta de oxigênio
Unidade de suporte avançado ficou sem insumo básico nesta semana e precisou recorrer aos 
Bombeiros Voluntários para continuar prestando o serviço à população de Joinville. Página 6
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174 ANOS 

Um brinde à exuberante São Chico 
Município comemora hoje seu aniversário de emancipação. 
Programação festiva será diferente neste ano por causa da 
pandemia, mas poderá ser acompanhada pela internet. PÁGINA 7

COVID-19 SC recebe hoje mais um lote com 223 mil doses de vacinas.  PÁGINA 5
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Essa decisão do TSE é uma 
vitória. Praticamente, 
durante todo esse período, 
fui tolhido de exercer o 
mandato que conquistei pelo 
voto. Não pude ter segurança 
nas minhas decisões e nem 
voz nas minhas opiniões. 
Fui punido por defender a 
Reforma Previdenciária e ter 
cinco emendas aprovadas 
ao texto final. Uma pauta 
que, como especialista, 
pude contribuir para ser 
aprimorada. Sempre 
estive muito tranquilo e 
consciente de que fiz o 
melhor para a população.” 

Rodrigo Coelho,  deputado federal

Neste município 
eu nasci, cresci 
e escolhi viver. 
Conheço cada 
canto da cidade 
e aprendi a 
respeitar e amar 
esse pedaço de 
paraíso. Esse amor 
me impulsionou 
a estar aqui como 
prefeito. Mas 
antes disso, sou 
um cidadão que 
quer o melhor 
para o lugar onde 
vive. Não teremos 
Festilha e nem 
comemoração, 
mas desejo que 
todos renovem 
o sentimento e 
esperança por dias 
melhores.”  
 
Godofredo Gomes 
Moreira Filho, prefeito 
de São Francisco do Sul

2     quarta-feira, 7 de abril de 2021

Este ano são 174 anos de 
uma cidade consolidada pelo 
turismo, belas paisagens e 
desenvolvimento e que, ao 
mesmo tempo, preserva traços 
da arquitetura de uma localidade 
que faz parte da história do 
Brasil. No ano passado, nesta 
época, o município vivia dias de 
lockdown e início da pandemia. 
E, hoje o vírus ainda está aí, 
mas impondo menos restrições. 
De um lado, vidas perdidas, 
eventos cancelados, uma 
temporada diferente. Por outro 
lado, a cidade que projeta obras, 
conquistas, e ESPERANÇA. 
 
O prefeito Godofredo Gomes 
Moreira Filho (MDB) 
compartilhou uma mensagem de 
aniversário. Para ele, dois pontos 
significam esse sentimento de 
renascimento: ajudar as famílias 
francisquenses que iniciaram 
2021 perdendo praticamente 
tudo em enchentes e a superação 
para reduzir o número de 
pessoas com Covid-19 e as 
mortes provocadas por ela. 

Parabéns, São Francisco do Sul! 

Uma decisão e mãos à obra!
Quem diria que assim que saísse a decisão da justiça, a Secretaria 
de Infraestrutura já estaria com as máquinas trabalhando horas 
depois. Teve motorista reclamando, xingando, mas há de se ter 
compreensão, agora: enfim começaram as obras de requalificação e 
microdrenagem nas vias tão castigadas pelas obras paradas do Rio 
Mathias. O secretário de Infraestrutura, Jorge Luiz Correia de Sá, 
assinalou ainda que técnicos da Celesc foram à Via Gastronômica 
para adequar a fiação que tantos problemas trouxe aos moradores e 
comerciantes locais. A previsão é que até o final de semana a via já 
esteja com  melhores condições de mobilidade. Ponto para nossa cidade! 

Movimento ‘Descarimba Joinville’ 
Começou no ano passado e, agora, em 2021, ganhou mais força com 
envolvimento de mais entidades. A ideia é fazer com que os processos 
sejam mantidos em continuidade para o setor da construção civil. 
Ontem, o projeto foi apresentado à Câmara de Vereadores de Joinville.  A 
intenção é unir Associação Catarinense dos Construtores e Afins (ACCA), 
Associação Joinvilense de Engenheiros Civis (Ajeci) e poder público 
municipal para implantar melhorias que agilizem os trâmites. 
Alguns exemplos: elaboração e publicação de decreto municipal 
autorizando emissão de alvarás de construção, Habite-se e certificados 
de vistoria entre outros. O movimento espera fazer o que há anos 
se espera: agilizar os processos para permitir o desenvolvimento do 
setor da construção civil e prevê a necessidade de ações integradas do 
setor público e privado que viabilizem um ambiente mais competitivo 
e seguro para os investimentos no setor da construção civil.

TSE autoriza saída de 
Rodrigo Coelho do PSB
Foi um alívio para o deputado federal 
Rodrigo Coelho a notícia confirmada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foi julgado 
procedente o pedido de desfiliação partidária 
do deputado protocolado em 2019. Ele está 
legalmente liberado para deixar o PSB e 
se filiar a outro partido político. Votaram 
favoráveis à causa os ministros Luís Roberto 
Barroso, Alexandre de Moraes, Luís Felipe 
Salomão e Mauro Campbell Marques. Os 
ministros contrários foram Tarcísio Vieira, 
Sérgio Banhos e Edson Fachin, que era o 
relator do processo. Agora, Coelho analisa 
qual será o seu destino partidário. 

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Enfim, a 
recuperação 

VIA GASTRONÔMICA

Trabalhos 
iniciaram 
ontem e 
previsão é de 
que trechos 
afetados por 
obras do rio 
Mathias sejam 
concluídos 
até o fim de 
semana

Após um período de 

incertezas e impasses sobre 

o futuro da via, Prefeitura 

consegue desatar nós e 

colocar em prática reforma 

tão esperada por moradores 

e comerciantes da região

 FOTO ROGÉRIO DA SILVA/DIVULGAÇÃO/ND

EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Um sentimento de espe-
rança e alívio tomou conta 
de quem passou pela Via 
Gastronômica de Joinville, na 
manhã de ontem. Isto por-
que, após meses de protestos 
e reclamações, a Prefeitura 
iniciou as obras de recupe-
ração da rua. A previsão é de 
que as obras sejam concluí-
das até o fim de semana.

O projeto já estava pronto 
havia algum tempo, porém, 
como o trecho faz parte das 
obras de macrodrenagem 
do rio Mathias, cujo con-
trato foi suspenso com a 
empreiteira contratada, o 
município precisou pedir 
à Justiça autorização para 
reformar a via pública. 

A área que agora será re-
vitalizada vai receber mi-
crodrenagem - meio-fios e 
bocas de lobo, por exemplo 
- e uma nova camada de 
asfalto. Além da Visconde 
de Taunay, a rua Engenhei-
ro Niemeyer também será 
contemplada com as obras.

“A Prefeitura de Joinville 
entende a necessidade de 

restabelecer a trafegabili-
dade nessas importantes 
vias. Mobilizamos nosso 
time para dar agilidade nesta 
obra, que foi tão solicitada 
pela comunidade”, afirma 
o prefeito Adriano Silva.

O início das obras também 
foi comemorado pelos mo-
radores da região. “O comér-
cio e restaurantes fecharam 
por conta das obras do rio 
Mathias e a forma como ficou 
a rua. Mas o futuro é pro-
missor”, salienta o militar 
da reserva Clésio Tavares.

Neste primeiro momento, 
foi realizada a interdição da 
rua Visconde de Taunay, en-
tre as Ruas Henrique Meyer e 
Duque de Caxias, com libe-
ração apenas para o tráfe-
go local, para que a equipe 
possa trabalhar na região. 

Já a rua Pedro Lobo terá 
interdição parcial para a 
realização de frisagem. O 
trânsito na rua Engenheiro 
Niemeyer, entre a Pedro Lobo 
e a Avenida Juscelino Ku-
bitscheck, ficará totalmente 
interrompido. Se possível, 

a orientação é para que os 
motoristas utilizem rotas al-
ternativas para evitar trans-
tornos. Os agentes de trânsito 
farão a orientação no local.

Segundo o secretário de 
Infraestrutura Urbana de 
Joinville, Jorge Luiz Correia 
de Sá, a expectativa é que 
a reparação no trecho seja 
finalizada até o fim da semana. 
“Durante a semana, vamos 
restabelecer a mobilidade e 
parte da microdrenagem, que 
também apresenta problemas. 
Acreditamos que até o fim de 
semana a população vai ter 
outra visão da área”, diz.

Depois da Via Gastronômi-
ca, a equipe técnica seguirá 
para a próxima etapa, que vai 
contemplar a rua Jerônimo 
Coelho, com microdrena-
gem e colocação de pavers. 
A ligação da galeria exis-
tente no cruzamento com 
a avenida Beira Rio (Ave-
nida Dr. Paulo Medeiros), 
também será realizada.

*Com informações da repór-
ter Sabrina Aguiar, da NDTV 

O QUE MUDA

  RUA VISCONDE DE TAUNAY -  
entre a Henrique Meyer e a Duque de 
Caxias - está liberada apenas para o 
tráfego local enquanto durar a obra. 
 

  RUA PEDRO LOBO - fica interditada 
parcialmente. 
 

  RUA ENGENHEIRO NIEMEYER 
-  interrompida entre a Pedro Lobo e a Av. 
Juscelino Kubitscheck durante a obra.
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Contrato de iluminação 
pública é assinado
Serviço em Joinville 
estava paralisado 
desde outubro, 
quando o contrato 
referente à atividade 
venceu e não foi 
mais possível 
prorrogá-lo. Nesse 
período, dezenas 
de lâmpadas 
ficaram apagadas
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Cidade  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

A Prefeitura de Joinville 
assinou ontem o contrato 
com a empresa vencedora 
do processo licitatório para 
restabelecer a manutenção 
da iluminação pública na 
cidade. O serviço está para-
lisado desde outubro do ano 
passado, quando o contrato 
referente à atividade venceu 
e não havia mais a possibi-
lidade legal de prorrogá-lo. 

Em razão do problema, 
dezenas de lâmpadas estão 
apagadas e isso deixa pedes-
tres no escuro e inseguros. 
No edital, concluído em 18 
de março, o consórcio SQE 
Luz apresentou a menor 
proposta para a realização 
dos serviços. O contrato tem 
duração de um ano e o valor 
pago será de R$ 2,7 milhões. 

ORDEM DE SERVIÇO
Segundo o Executivo, 18 

empresas participaram do 
pregão eletrônico aber-
to em 4 de março. O valor 
máximo estipulado para 
a contratação do serviço 
por um período de 12 me-
ses era de R$ 6,9 milhões. 

Por meio do pregão eletrô-
nico, o município conseguiu 
uma economia anual de R$ 
4,3 milhões sobre o valor 
projetado. O próximo pas-
so é a emissão da ordem de 
serviço para que a empresa 
inicie os trabalhos de reparo, 
manutenção e substitui-
ção de equipamentos com 
a maior brevidade possível, 
mas ainda sem data prevista. 

A susbtituição 
das lâmpadas 
queimadas 
ainda depende 
da assinatura 
da ordem de 
serviço por parte 
do Executivo 
municipal

Combustíveis

A Prefeitura de Joinville, por 
meio do Programa de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon), divulgou a pesquisa 
de preços de combustíveis, 
realizada no dia 12 de abril. 
Foram consultados 98 postos 
de combustível, localizados em 
diversos bairros da cidade.  

A gasolina comum mais barata 
estava sendo comercializada por 
R$ 4,609 o litro. O maior preço 
encontrado foi de R$ 5,199. Na 
gasolina aditivada, o menor 
preço registrado também foi de 
R$ 4,609 e o maior valor foi de 
R$ 5,389. O preço do etanol va-
riou de R$ 3,999 a R$ 4,999 e o 
do diesel de R$ 3,779 a R$ 4,779.   

Comparando o preço médio 
dos combustíveis apurado na 
atual pesquisa e na anterior, 

realizada no mês de março, 
ocorreu uma queda de 4,20% 
no litro da gasolina comum, 
3,37% na gasolina aditivada 
e 0,38% no diesel. Apenas o 
preço médio do etanol teve 
aumento, que foi de 1,75%.

Considerando os menores 
preços apurados pela pesquisa, 
ao abastecer um tanque com 
50 litros de combustível, seria 
possível obter economia de R$ 
29,50 na gasolina comum, R$ 
39,00 na gasolina aditivada, R$ 
51 no diesel e R$ 50 no etanol.  

A pesquisa de preços de 
combustíveis realizada no 
mês de abril e pode ser con-
ferida no site ndmais.com.br/
economia-sc/confira-onde-
-esta-mais-barato-abaste-
cer-o-carro-em-joinville.

Procon divulga 
pesquisa de preços

Variação do preço do litro da gasolina comum 
é de até R$ 0,59 na cidade de Joinville, 
oscilando entre R$ 4,609 e R$ 5,199
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Cresce a procura por 
cilindros de oxigênio
Aumento do número de casos de Covid-19 em todo o País faz demanda por insumo aumentar significativamente em 
várias regiões. Em Joinville, representante de empresa que fornece cilindros de oxigênio alerta para o risco de falta

Celina faz uso de concentrador de oxigênio para sobreviver e a falta de cilindros coloca em risco sua vida
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Novo lote de vacinas chega hoje na Capital
Santa Catarina receberá 

82 mil doses da CoronaVac 
e 141 mil doses da AstraZe-
neca nesta quinta-feira. A 
informação foi anunciada 
pela secretária de Saúde do 
Estado, Carmen Zanotto, 
em sua página no Twitter.

De acordo com Zanotto, será 
dada continuidade à imuni-
zação de idosos de 65 a 69 
anos, além de trabalhadores 
de saúde, forças de segurança 
e a aplicação da segunda dose.

Na manhã de ontem, a 
Dive (Diretoria da Vigilância 
Epidemiológica) ainda não 
tinha informações sobre os 
novos lotes de imunizantes.

O Estado chegou à marca de 
mais de 1 milhão de doses de 

vacinas contra o novo coronaví-
rus aplicadas na segunda-feira. 
Mesmo assim, a taxa corres-
ponde a apenas 18,18% dos 
atuais grupos prioritários que 
completaram o ciclo vacinal.

Em Joinville, a Secretaria 
Municipal da Saúde informou 
que já foram aplicadas o total 
de 62.071 primeiras doses e 
12.741 segundas doses. Segundo 
a Prefeitura, 112.651 pessoas 
fazem parte dos chamados 
grupos prioritários para receber 
a vacina nessa primeira etapa 
da vacinação contra a Covid-19.

CONSULTAS ELETIVAS     
    Ontem, uma portaria da Se-
cretaria de Estado da Saúde au-
torizou a retomada de consultas 

e exames eletivos em Santa 
Catarina. Com isso, as unidades 
realizarão o chamamento dos 
pacientes com procedimentos 
previamente autorizadas pela 
Central Estadual de Regulação 
Ambulatorial, porém sus-
pensas devido à pandemia.

A medida, publicada na edição 
do Diário Oficial do Estado, 
autoriza a retomada por parte 
das unidades próprias da SES, 
as unidades administradas por 
Organização Social, além das 
unidades hospitalares filan-
trópicas contratualizadas ou 
sob gestão municipal e todas as 
unidades privadas. A portaria 
394 ainda reforça as medidas 
de prevenção em relação ao 
coronavírus. 

Cidade Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Drica Evarini 
adrieli.evarini@ndmais.com.br

A pandemia da Covid-19 transfor-
mou itens desconhecidos em pro-
tagonistas. Um deles é o cilindro de 
oxigênio, que é essencial no suporte à 
vida de pacientes com Covid-19. Um 
cilindro pequeno com uso inin-
terrupto dura, em média, dois dias 
para pacientes que dependem de sua 
utilização para continuarem vivos.

A compra particular do oxigê-
nio medicinal para uso doméstico 
é comum para o tratamento de 
diversas patologias e, há mais de um 
ano, para a recuperação da Covid-19. 
No entanto, o custo é elevado. 

O valor de um cilindro de oxigênio 
pequeno hoje custa cerca de R$ 400 
e, em uma semana, o paciente que 
depende do insumo para sobreviver 
pode gastar três cilindros, ou seja, 
R$ 1,2 mil. O aumento no número 
de casos e a gravidade da pande-
mia já tem refletido em problemas 
no abastecimento do produto.

“Eles correm o risco de ficar 
sem (cilindro), aliás, correm o 
risco não, já estão sem. As pessoas 
querem e precisam ter em casa, 
mas a produção não está dando 
conta da demanda”, afirma Bru-
no Henrique Fonseca, empresário 
que comercializa oxigênio medi-
cinal residencial em Joinville.

Uma das pessoas que precisa ter 
uma “reserva” em casa é a aposen-
tada Celina Sell. Com comprometi-
mento pulmonar há anos, ela utiliza 
um concentrador de oxigênio, mas o 
aparelho quebrou e, nestes casos, a 
alternativa é o cilindro de oxigênio. 
Sem o concentrador e sem o cilin-
dro, a autonomia de respiração da 
aposentada é de apenas 14 minutos.

“Quando meu concentrador está 
com problema, em emergência, eu 
uso o oxigênio. Ele me ajuda e me 
faz viver. Não sinto dor, mas tenho 
falta de ar”, explica. A demanda do 
uso doméstico particular cresceu 
vertiginosamente neste ano. De 
acordo com Bruno, na empresa dele, 
o aumento foi sentido em fevereiro 
e a logística precisou ser adaptada. 

“Até dezembro, estava tudo 
tranquilo. Em fevereiro, começou 
a aumentar muito. Tínhamos um 
estoque de 500 cilindros de oxigênio 
medicinal, dobramos essa quan-
tidade e ainda está faltando. Teria 
lista de espera, mas eu já oriento 
a procurar outro local”, explica.

Atualmente, a empresa de Bru-
no atende cerca de 150 pacientes 
assistidos por um plano de saú-
de e pouco mais de 10 pacientes 
que compram o produto de forma 
particular. Além disso, disponibi-
liza o oxigênio para UPAs da região 
Norte, além de clínicas particulares.

COMUNICADO
A CASAN informa aos moradores de Araquari que a ampliação 
do Sistema de Esgoto para a região do Bairro Itinga está quase 
concluída, mas ainda não é possível fazer as ligações dos imóveis 
à rede que já foi instalada.

Nos próximos meses a Companhia autorizará a conexão dos 
imóveis, mas se a ligação for feita agora vai poluir o meio ambiente.

A coleta e tratamento de esgotos é fundamental para a qualidade de 
vida dos moradores, para a conservação do meio ambiente e para a 
preservação dos mananciais que abastecem Araquari.

 Mas atenção moradores do Itinga: aguardem as orientações da 
CASAN.

Quando for possível fazer a ligação, todos os moradores serão 
comunicados

A PEDIDO
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Samu fica sem unidade de 
suporte avançado de novo
Motivo teria sido a falta de oxigênio. Situação 
ocorreu na última segunda-feira, em Joinville. 
Em janeiro deste ano, o Samu ficou três dias 
sem a USA por problemas na ambulância e 
precisou contar com a ajuda dos bombeiros 

Unidades avançadas contam com equipamentos de terapia intensiva, fundamentais no suporte à vida

Na noite do dia 

27 de janeiro, 

a reportagem 

da ND flagrou 

uma equipe do 

Samu chegando 

no local da 

ocorrência com 

os bombeiros 
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Problema com a ambulância em janeiro foi diferente
No dia 28 de janeiro des-

te ano, a reportagem do 
ND mostrou que o Samu de 
Joinville estava sem am-
bulância disponível para 
ser utilizada por médicos 
e enfermeiros que pres-
tam auxílio com a USA.

A informação foi confir-
mada com fontes ligadas 
ao Samu e o Corpo de Bom-

beiros Voluntários de Jo-
inville, que preferiram não 
se identificar. Além disso, 
áudios de profissionais da 
área comprovaram a ausência 
da ambulância no período.

Na noite do dia 27 de 
janeiro, inclusive, a re-
portagem da NDTV flagrou 
uma ocorrência em que a 
equipe do Samu estava na 

ambulância do Corpo de 
Bombeiros Voluntários. 
A assessoria da Ozz Saú-
de, empresa que realiza a 
gestão do Samu em Santa 
Catarina, negou a infor-
mação à época e afirmou 
que a ambulância sofreu 
baixa apenas na quinta-
-feira, dia 28 para ma-
nutenção “corretiva”.

Cidade  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência), 
vital para salvar vidas, vol-
tou a ficar sem a ambulância 
responsável pela transferên-
cia e atendimento médico, 
a USA (Unidade de Suporte 
Avançado). O motivo seria 
a falta de oxigênio. A situa-
ção ocorreu na última se-
gunda-feira, em Joinville.

Em janeiro deste ano, o 
Samu ficou três dias sem a 
USA por problemas na ambu-
lância e, mais uma vez, teve 
de recorrer aos Bombeiros Vo-
luntários de Joinville. Sobre a 
falta de oxigênio desta sema-
na, a direção nega a condição, 
mas o problema no respirador 
foi confirmado por profis-
sionais ligados ao serviço.

Para não interromper o 
trabalho e deixar os pacientes 
sem atendimento, principal-
mente de Covid-19, o Samu 
precisou recorrer, mais uma 
vez, aos Bombeiros, utili-
zando a viatura de suporte 
avançado da corporação, 
que também é equipada para 
atendimentos desse porte.

PARCERIA
A USA é fruto de uma par-

ceria entre a Prefeitura de 
Joinville e o Corpo de Bombei-
ros. Ela conta com uma UTI a 
bordo e todos os equipamen-
tos necessários para socorro 
de urgência, até que o paciente 
seja levado a um hospital.

A ambulância só pode 
circular com médico e en-
fermeiro e agora, na pande-
mia, se tornou ainda mais 
necessária. Cinco médicos já 
foram contratados e aguar-
dam o início do trabalho.

Um valor de R$ 1,5 milhão 
está previsto no Fundo Muni-
cipal de Saúde para a compra 
dos equipamentos e o paga-
mento dos salários dos pro-
fissionais da saúde, exigência 
do Ministério da Saúde. Isso 

não significa, entretanto, que 
o valor será utilizado em sua 
totalidade pelo município. 
O contrato previsto é de um 
ano, sendo que nos primeiros 
três meses com a USA, serão 
12 horas diárias de uso. É a 
primeira corporação a ter uma 
unidade desse modelo total-
mente equipada, tornando-se 
grande aliada do atendimento 
de emergência a pacientes.

ENFRENTAMENTO 
DA COVID-19

A Prefeitura de Joinville desta-
cou que a parceria se dá devido a 
Associação Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville (ACB-
VJ) deter estrutura adequada e 
com capacidade disponível para 
atender a demanda do municí-
pio, considerando o enfrenta-
mento diário das consequências 
causadas pela pandemia.

Os casos decorrentes de 
complicações da Covid-19 
têm aumentando a neces-
sidade de transferência de 
pacientes dos pronto atendi-
mentos às unidades hospita-
lares, justifica a Prefeitura.

Por isso, o convênio visa 
ampliar e qualificar as ações re-
lacionadas aos serviços de saúde 
a fim de auxiliar nas transfe-
rências de pacientes dos pron-
to atendimentos às unidades 
hospitalares. A parceria entre 
Prefeitura e Corpo de Bombei-
ros já foi assinada e, em breve, 
será formalizada e anunciada.

Saiu no ND
Na edição de 30 de 
janeiro deste ano, o ND 
mostrou o problema 
com a USA do Samu 
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Data celebra a emancipação da cidade, que foi descoberta em 1504. 
Prefeitura preparou uma comemoração especial por causa da pandemia

Com vocação para o mar, São Francisco do Sul é repleta de encantos, 

como seus prédios históricos, monumentos, praias e belezas 

naturais, o que a torna o lugar preferido dos turistas da região
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Geral Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Descoberta há mais de 500 anos e rica em 
belezas naturais como matas nativas e praias, 
São Francisco do Sul completa hoje 174 anos 
de emancipação em plena forma e com muito 
esplendor. É claro que por causa da pandemia 
do coronavírus, a programação de aniversário 
sofreu mudanças, mas nada que impeça mo-
radores e visitantes de curtir a data festiva. 

A exemplo do ano passado, a Festilha - Festa 
das Tradições da Ilha - evento que marca a data 
comemorativa, não será realizada. Contudo, 
ações festivas poderão ser acompanhadas entre 
hoje e o próximo domingo sem sair de casa.

A programação começa às 8h, com trans-
missão online da celebração na Praça Getúlio 
Vargas, com a presença das autoridades. Na 
oportunidade, o prefeito Godofredo Moreira 
Filho oficializará as entregas das reformas da 
unidade básica de Saúde da Tapera; e do Gi-
násio Waldir Quirino da Luz, que contou com 
recursos de emenda parlamentar do depu-
tado estadual Fernando Krelling (MDB). 

Ao meio-dia, o prefeito Godofre-
do participa ao vivo, do programa Ba-
lanço Geral, da ND TV, concedendo uma 
entrevista de vídeo pela internet. 

Segundo Godofredo, trata-se de uma data 
importante para a cidade, mas que por conta da 
pandemia, precisou ser repensada. “Será um 
aniversário diferente, em que vamos priorizar 
o sentimento de amor por São Francisco do 
Sul, o respeito para com o próximo e a soli-
dariedade. Fica o convite para toda a popula-
ção acompanhar de casa as ações preparadas 
e relembrar a nossa rica história”, destaca.

Descoberta há 517 anos, as tradições 
francisquenses não poderiam ficar de 
fora da programação. A Fundação Cultu-
ral organizou apresentações de grupos no 

Cine Teatro X de Novembro, que pode-
rá ser acompanhada nos perfis institucio-
nais do Facebook a partir das 14h. 

Já às 20h, será transmitida, também online, 
a primeira reportagem da série (Re) Desco-
brindo São Chico. A Secretaria de Turismo vai 
produzir alguns vídeos contando um pouco 
da história do município e suas manifestações 
culturais. As rainhas da Festa das Tradições 
da Ilha fazem parte da identidade do evento. 

No sábado, será lançado o Memorial das 
Rainhas da Festilha, às 20h, e, no domin-
go, a Secretaria de Turismo fará a entrega 
da premiação do Concurso Cultural Sou + 
São Chico, que envolveu as escolas da cidade 
com a criação de uma frase para o aniversá-
rio. As atrações ficam disponíveis nas páginas 
do Facebook da Prefeitura, Fundação Cul-
tural e Secretaria Municipal de Turismo.

Entrevista com prefeito
O prefeito Godofredo Moreira Filho estará 
no programa Balanço Geral desta quinta-
feira, a partir do meio-dia. Ele vai falar da 
data festiva por meio de uma chamada de 
vídeo pela internet. Não deixe de assistir!

da esplendorosa São Chico

anos



Pichação
Flagrado em pichação numa extensa área cercada de propriedade 
particular, o professor aposentado da UFPR, Carlos Eduardo 
Pilleggi de Souza, ofereceu-se para remover todo o ato criminoso 
“nem que passe aqui toda a madrugada”. Limpou todas as palavras 
em letras gigantescas em dezenas de metros, onde escreveu 
com letras gigantescas: “Bolsonaro assassino - Psicopata”. 
Vídeos mostrados na hora do flagrante do ato criminoso. 

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A defesa do governador Carlos 
Moisés da Silva festejou e seus aliados 
fizeram um carnaval com o parecer da 
subprocuradora da República Lindora 
Araújo, opinando pelo arquivamento 
do inquérito sobre a fraude dos 
respiradores. Até comemorações de 
que o processo estava arquivado foram 
amplas. Na realidade, o arquivamento 
ainda depende de decisão do ministro 
Benedito Gonçalves, do STJ. Em princípio, 
deve arquivar, eis que o Ministério 

Público Federal é o autor do processo.
Os autores do pedido de cassação, 

contudo, fazem leitura diferente.  
Mantêm o entendimento inicial, 
reiterado no voto da relatora, 
desembargadora Rosane Wolf, e vários 
dos magistrados, de que não se trata 
de incriminar o governador Carlos 
Moisés por delito enquadrado no Código 
Penal. O processo é político e trata de 
crime de responsabilidade por omissão 
no pagamento antecipado de R$ 33 

milhões. Fazem distinção clara entre 
o crime político e os crimes comuns.

Os novos capítulos poderão ser 
decisivos. Estarão sendo escritos pelo 
desembargador Ricardo Roesler, 
presidente do Tribunal Especial de 
Julgamento, que já tem os novos 
requerimentos dos autores e a defesa 
apresentada pela defesa do governador.

A defesa, por sinal, revela todo 
esforço e mobilização para apressar 
a data de julgamento. Tanto que nem 

deixou expirar o prazo de três dias para 
contestar o libelo acusatório. Ontem 
mesmo o documento, com 200 páginas, 
foi entregue no Tribunal de Justiça.

Caberá ao presidente do Tribunal 
decidir se acata os pedidos de juntada 
de novas provas, documentos e 
depoimento de pelo menos uma 
testemunha. Manifestação que pode 
ocorrer neste fim de semana ou no 
início da próxima. Expectativas se 
multiplicam em Santa Catarina.

Homenagem
Será realizada hoje, a partir 
das 19h, a Sessão de Saudade 
da Academia Catarinense de 
Letras do escritor, advogado 
e desembargador aposentado 
Edson Nelson Ubaldo, que 
faleceu dia 13 de fevereiro. Foi 
um dos pioneiros na produção de 
vinhos de altitude e na literatura 
sobre vinhos no Estado. 
Fundou e presidiu a Academia 
Catarinense de Gastronomia. 
Exerceu atividade diplomática 
durante anos em Santa Catarina.

Impeachment: o criminal e o político

A vaga - A partir de hoje 
serão conhecidos os advogados 
interessados em concorrer à 
vaga de desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado pelo 
critério do quinto constitucional. 
O escolhido ocupará o lugar 
do desembargador Moacyr de 
Moraes Lima Filho, representante 
do Ministério Público, que se 
aposentou recentemente. A nova 
vaga, decorrente da saída do 
desembargador Ronei Danielli, 
que retornou à advocacia, será 
destinada ao Ministério Público 
Estadual, também através de 
lista a ser enviada ao Tribunal de 
Justiça. Tudo no sistema de rodízio.

Vacinas - Prefeito Gean Loureiro esteve reunido em 
Brasília com o ministro Onyx Lorenzoni sobre os objetivos 
do Consórcio Nacional Conectar, criado pelos prefeitos 
das capitais para compra de vacinas. Enfatizou que o 
objetivo é unir forças para agilizar a campanha nacional 
de imunização. O prefeito, que preside o Consórcio 
Nacional, terá hoje reunião no Ministério da Saúde.

8 quinta-feira, 15 de abril de 2021

Curtas
 – A próxima vaga de 
desembargador do 
Tribunal de Justiça 
decorre da aposentadoria 
de Moacyr Moraes Lima 
Filho, do Ministério 
Público. Hoje terminam 
as inscrições na OAB-SC.

 – Marcado para hoje, 
às 19h, o lançamento 
virtual do livro “Uma 
serra com história”, da 
professora Nelma Baldin. 
Trata das maravilhas e 
fatos histórico da Serra 
do Rio do Rastro.

Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 12h, e 

mais notícias no blog do portal nd+

Pós-doutorado
O professor Carlos Eduardo Pilleggi de Souza vem da Unicamp, de 
Campinas (SP). É da área de ciências biológicas, tem doutorado e 
até pós-doutorado pela UFSC (2005). É professor aposentado da 
Universidade Federal do Paraná. Vergonheira! Péssimo exemplo!

Pandemia - O senador 
Jorginho Mello, 
presidente estadual do 
PL, foi indicado pelo líder 
do bloco DEM, PL e PSC 
para participar da CPI 
da Pandemia. Aliado do 
presidente Bolsonaro, o 
parlamentar vai priorizar 
dados sobre o desvio 
de recursos federais 
por governadores e 
prefeitos. A instalação 
da CPI foi imposta por 
decisão do ministro Luiz 
Roberto Barroso, do 
STF. A Comissão já está 
integralmente composta.
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Odontologia
Mais uma lamentável vítima da Covid-19. Faleceu o 
professor Rogério Hildebrand da Silva, do Departamento 
de Odontologia da UFSC e presença constante e 
talentosa em eventos musicais e culturais nos mais 
diversos espetáculos levados no Teatro do CIC, em 
Florianópolis. Brilhou na graduação e implantou o curso 
de pós-graduação em odontopediatria. Era membro 
emérito da Academia Catarinense de Odontologia.



Mudanças na Secretaria de Estado da 
Fazenda costumam despertar atenção 
por se tratar da pasta responsável pela 
arrecadação dos recursos que viabili-
zam as políticas públicas, os investimen-
tos, a manutenção de serviços essenciais 
à população e da própria máquina ad-
ministrativa. Quando a mudança ocor-
re em meio a turbulências políticas, e 
numa situação de arrecadação crescen-
te, é compreensível que cause surpresa 
e até um certo temor pelo que pode vir.

A Fazenda de Santa Catarina é referên-
cia nacional há décadas porque tem um 
corpo técnico que realiza um trabalho de 
Estado, não de governo. Todos os ges-
tores que passaram pelo Fisco tiveram 
à disposição a expertise de um time de 
auditores fiscais, contadores e analis-
tas que, alinhados com o controle inter-
no, se reinventam e se superam a cada 
crise - e não têm sido poucas. Se não fosse 
assim, com tantas mudanças de gover-
no não estaríamos crescendo há mais de 
uma década acima da média nacional.

Como ocorre na formação das equipes 
nas empresas, é absolutamente legítimo 
que o gestor no comando do Estado te-
nha à frente do tesouro estadual alguém 
de sua confiança, que lhe dê tranquili-

dade no direcionamento deste traba-
lho técnico de qualidade. Não se trata 
de insatisfação com quem veio antes; é 
uma questão de afinidade, fator impor-
tante para a harmonia, a tranquilida-
de e os resultados que se quer atingir.

Servidores públicos, como eu sou há 26 
anos, não devem ter apego a cargos, mas 
sim honra pelo servir, seja qual for a 
função que estiverem ocupando. Gover-
no, setor produtivo e sociedade querem 
o mesmo: o desenvolvimento de Santa 
Catarina, com recursos suficientes e bem 
aplicados, geração de empregos, quali-
dade dos serviços. Especialmente no ce-
nário de pandemia que atravessamos, é 
ainda mais necessário ouvir os setores, 
os servidores, construir soluções coleti-
vas com respeito a cada necessidade.

Por isso, muita calma nessa hora. Às vezes 
é nas mudanças que alcançamos a estabi-
lidade necessária para manter o rumo cer-
to. Santa Catarina precisa seguir em fren-
te. Quem está no comando de determinada 
secretaria neste ou naquele momento 
deve ter menos importância. O resulta-
do na ponta, em forma de investimentos e 
geração de empregos é o que interessa aos 
catarinenses. Há muitas perdas a recupe-
rar e muito trabalho a fazer. Este é o foco.

Muita calma nessa hora

Mais apoio a  
quem merece

Rogério Macanhão
secretário de Estado da 
Fazenda de Santa Catarina

Artigos ou cartas, envie para opiniao@ndmais.com.br ou
redacao@ndmais.com.br. Artigos devem ter 2.300 caracteres
e ser acompanhados do nome do autor, e-mail e foto.

OpiniãoND
E D I T O R I A L

M esmo enfrentando os desafios impostos pela 
pandemia da Covid-19, as micro e pequenas 
empresas vêm mantendo o fôlego e puxando 
a criação de empregos no Brasil. Em fevereiro, 

segundo levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com base em dados 
do Caged, das 401.639 vagas criadas no país, nada menos 
que 275 mil vagas foram geradas pelos pequenos negócios.

De acordo com o Sebrae, fevereiro marcou o oitavo mês 
seguido em que as micro e pequenas lideraram o ranking 
de geração de vagas no Brasil. Um resultado que exigiu 
grande superação dos empreendedores em tempos de 
imposição de restrições em razão da pandemia a setores 
notadamente dominados por pequenos negócios como 
bares, restaurantes, 
empresas de even-
tos, só para citar 
alguns exemplos.

Uma audiência 
realizada em Bra-
sília, na terça-feira 
(13), abre a pers-
pectiva para que o 
segmento continue 
contribuindo de 
forma decisiva no 
cenário da reto-
mada do emprego. 
Articulado pelo 
senador Jorginho 
Mello, presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pe-
quenas Empresas, o encontro com o presidente Jair Bolso-
naro e ministros, entre eles, Paulo Guedes, da Economia; e 
representantes dos empreendedores, serviu para reforçar a 
necessidade da adoção de medidas de apoio ao segmento 
como o Pronampe (Programa Nacional de Amparo às Micro 
e Pequenas Empresas), BEm (Benefício Emergencial), Perse 
(Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), 
MEI Caminhoneiro e o Marco do Reemprendedorismo.

O senador catarinense Jorginho Mello saiu do encontro 
com a garantia do presidente Bolsonaro de que os temas 
serão tratados como prioridade pelo governo federal. O que 
se espera, agora, é que o compromisso assumido se trans-
forme rapidamente em medidas práticas de apoio ao seg-
mento. Afinal, a recuperação da economia é fundamental 
para gerar a arrecadação e as condições fiscais necessárias 
para o País poder combater a pandemia com maior vigor.
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Charge

A recuperação da 
economia é fundamental 
para gerar arrecadações 
e condições fiscais 
necessárias para o País 
combater a pandemia 
com mais vigor”.
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A vida luxuosa que levam Carla 
Oliveira de Melo e o atual marido, 
Franco Guayanaz dos Santos 
Maurício, soldado do Batalhão 
de Choque da Polícia Militar do 
Rio, com a movimentação de 
mais de R$ 15 milhões em poucos 
anos chamou a atenção da Polícia 
Civil. Ontem, esta vida de osten-
tação foi parcialmente interrom-
pida com a operação Rainha de 
Copas, que tem como principal 
alvo Carla, suspeita de ser braço 
direito e “herdeira” de Leonardo 
Barbosa da Silva, o Léo do Aço, 
um dos chefes do tráfico no Rio 
de Janeiro, assassinado em 2019.

A operação ganhou este nome 
inspirada em fantasia usada pela 
suspeita em uma das megafestas 
que ela costuma dar e ostentar 
nas redes sociais. Foi cumprido 
um mandado de busca e apreen-

são na mansão em que ela estava 
morando há cerca de um mês em 
Jurerê Internacional, onde foram 
apreendidos veículos de luxo, 
celulares e até lancha e jet ski.

A operação tem como objetivo 
promover bloqueio de contas, 
valores e sequestro de bens 
de suspeitos de organização 
criminosa e lavagem de dinheiro 
do tráfico de drogas. Além da 
mansão em Jurerê, foram cum-
pridos mandados em um triplex 
de luxo em Balneário Camboriú 
e em outros endereços no Rio.

Além de movimentações mi-
lionárias em contas bancárias, 
criação de empresas de fachada 
e ostentação em casas e bens, 
as investigações mostram que 
os suspeitos ainda construí-
ram canal para vazar informa-
ções de operações policiais.

Herdeira do tráfico ostenta 
em Jurerê Internacional 
Operação Rainha de Copas mira em endereços de luxo na Capital e em Balneário Camboriú de 
aliados de traficante carioca morto em 2019, e na movimentação milionária de suas contas

Engenharia e agronomia

Crea-SC cria serviços 
para manter categoria 
integrada na pandemia

“Continuaremos buscando 
prestar serviços de excelência 
aos profissionais, empresas e 
sociedade, seja com atendimen-
to em teletrabalho ou em escalas 
especiais,” ressalta o presidente 
do Crea-SC (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia), 
engenheiro civil e de segurança 
no trabalho, Carlos Alberto Kita 
Xavier. Ele completou no dia 10 
cem dias de gestão à frente do 
conselho que atua na valoriza-
ção profissional ao mesmo tem-
po em que procura contribuir 
com a economia catarinense. 

Mesmo com ações à distância 
por causa da pandemia, o con-
selho vem buscando alternativas 
para que os profissionais e em-
presas consigam dar continui-
dade às atividades. O conselho 
está lançando nova funcio-
nalidade, o Creanet – Proto-
colos On-line – que garante 
maior eficiência e agilidade 
aos processos e papel zero com 
objetivo de que profissionais 
e empresas solicitem diversos 
assuntos, enviando documenta-

ção e acompanhando o estatus 
do atendimento. Ao todo, serão 
mais de 40 assuntos, entre 
eles: requerimentos de certidão 
de obras e serviços; anotação 
de cursos no país e exterior; 
alteração, inclusão e ou can-
celamento de reponsabilidade 
técnica; atualização do instru-
mento constitutivo; e declara-
ção de pessoa física e jurídica.

Outra ação é a criação do 
Balcão Virtual, para facilitar 
o acesso dos profissionais a 
todas as unidades e meios de 
atendimento disponíveis. O 
espaço, que será disponibiliza-
do no portal, tem link para os 
contatos de telefone, e-mail, 
whatsapp, além de atendi-
mento por videoconferência. 

Para Kita Xavier, a presença 
no Estado se dá por meio de 
eventos por videoconferência ou 
híbridos, com cuidados neces-
sários às normas de segurança, 
o lançamento de programas de 
gestão e de diversos serviços 
online visando maior eficiên-
cia, agilidade e praticidade.

Movimentação 
financeira atípica

Para a Justiça, há indí-
cios de crimes de formação 
de organização criminosa 
e lavagem de dinheiro. A 
operação quer evitar que os 
investigados se desfaçam 
dos bens adquiridos por 
meios criminosos. Desde 
2017, Carla, moradora de 
bairros de classe média do 
Rio, como Campo Grande, 
Vila Kosmos e Vaz Lobo, 
passou a alugar casas de 
alto luxo em condomínios 
do Recreio, São Conrado e 
Barra da Tijuca. Os alu-
guéis variavam de R$ 15 
mil a R$ 30 mil. Em um 
deles, chegou a ser vizi-
nha da cantora Anitta.

No Rio, os alvos são o 
ex-marido dela, Silvestre 
André Felizardo, ex-PM 
do Bope condenado por 
corrupção passiva, e Hanna 
Santos de Oliveira, desem-
pregada que movimentou 
R$ 1,5 milhão. Carla, em 
três anos fez girar R$ 7 
milhões, enquanto Franco, 
com salário de menos de R$ 
3 mil por mês, movimentou 
R$ 1,7 milhão em três anos. 

FOTOS REPRODUÇÃO/POLÍCIA CIVIL/ND

Mansão onde 

Polícia Civil cumpriu 

mandado de busca e 

apreensão na manhã 

de ontem, em 

Jurerê Internacional. 

Abaixo, o triplex 

em Balneário

Carla Oliveira de Melo leva vida de luxo 

incompatível com salário de R$ 3 mil do marido
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Saiu no ND
Desde abril de 2020 o ND 
acompanha os desdobramentos 
da compra dos 200 
respiradores por R$ 33 milhões 
feita pelo governo do Estado

Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

O governador afastado Carlos 
Moisés da Silva (PSL) ganhou 
um fôlego a mais em sua defesa 
no processo de impeachment 
que será julgado pelo Tribunal 
Especial de Julgamento. A sub-
procuradora-geral da República, 
Lindôra Araújo, solicitou ao STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) 
o arquivamento do inquérito 
que investigou a participa-
ção dele na compra irregular 
de 200 respiradores durante a 
pandemia por R$ 33 milhões.

O pedido agora será analisado 
pelo ministro relator do STJ, Be-
nedito Gonçalves. A tendência é 
que o Judiciário aceite o pedido, 
já que a PGR, como órgão acusa-
dor, solicitou o arquivamento. 

“Não houve indicativo claro de 
que Moisés tivesse conhecimen-
to do pagamento antecipado de 
respiradores sem a exigência 
de garantias e de outras irre-
gularidades no procedimento”, 
apontou Lindôra no despacho. 
“Não seria de se esperar que o 
governador, com a intenção de 
praticar ou determinar a prática 
de fraude na compra de venti-
ladores pulmonares, solicitasse 
a participação do Tribunal de 
Contas, do Ministério Público 

e do Procon nos procedimen-
tos como medida preventiva, 
inclusive criando um grupo 
de WhatsApp, fato demons-
trado nos presentes autos”, 
salientou a subprocuradora.

Segundo o despacho da 
subprocuradora, Carlos Moisés 
não assinou o contrato com a 
empresa denunciada (Vei-
gamed). Além disso, os seus 

então secretários confirma-
ram que o governador afas-
tado não tinha conhecimento 
dos detalhes da transação. A 
PGR apontou também que as 
quebras de sigilo fiscal e tele-
mático não revelaram nada de 

suspeito ou que corroborasse 
a acusação de envolvimento.

SEM FORO
Em relação aos demais inves-

tigados, a PGR informou que 
caberá ao “juízo competente e 

ao promotor natural aprecia-
rem os elementos de prova”. 
Pediu, portanto, o declínio da 
competência para Vara Crimi-
nal da Região Metropolitana de 
Florianópolis, já que os outros 
dois acusados não têm foro por 
prerrogativa: os ex-secretá-
rios de Estado Helton de Souza 
Zerefino e Douglas Borba.

Um relatório da Polícia Federal 
em outubro do ano passado 
também isentou Carlos Moisés 
das compras dos respiradores. 
“De fato, não nos parece haver 
qualquer conduta do governador 
que pudesse caracterizar seu 
consentimento em relação aos 
fatos criminosos. Pelo contrário, 
o mandatário, conforme se-
quência de mensagens existente 
no mesmo grupo, evidencia ter 
ciência de abertura de inquérito 
e ter ainda determinado cor-
respondente ação judicial de 
constrição judicial”, pontuou 
o delegado da PF em Brasília, 
José Fernando Moraes Chuy.

Carlos Moisés foi afastado 
temporariamente do cargo por 
até 120 dias após o voto de seis 
dos dez julgadores do tribu-
nal misto no dia 26 de março. 
Ainda não há prazo de quan-
do será o novo julgamento, 
mas a expectativa é que ocor-
ra ainda entre abril e maio. 
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STJ decidirá sobre arquivamento  
de inquérito dos respiradores
Caso ministro aceite a solicitação da subprocuradora-geral da República, que não viu envolvimento de Carlos 
Moisés no pagamento antecipado dos equipamentos, o caso voltará para a Vara Criminal de Florianópolis

Defesa comemora com prudência
O advogado de defesa de Carlos 

Moisés, Marcos Probst, disse que o 
pedido da PGR ratifica o que a PF, 
MPSC (Ministério Público de Santa 
Catarina) e o TCE-SC (Tribunal de 
Contas de Santa Catarina) já ti-
nham concluído. “Recebemos (o 
arquivamento) de uma forma muito 
respeitosa, já que isso é algo muito 
importante. Agora há o arquiva-
mento em todos os órgãos. Carlos 
Moisés da Silva é inocente no caso 
da contratação dos respiradores”, 
comentou. O posicionamento da 
PGR será anexado ao processo.

Questionado em que grau esse 
pedido da PGR pode influenciar 
nos votos no Tribunal Especial de 
Julgamento, Probst foi prudente. 
“Cada julgador tem a prerrogati-

va de manifestar o voto conforme 
suas convicções pessoais. Entre-
tanto, a defesa compreende que as 
conclusões de todos os órgãos de 
investigação são claras em referen-
dar que o governador não praticou 
nenhum ato ilegal, pois não sabia 
da realização de pagamento an-
tecipado antes do dia 22 de abril 
de 2020. Nossa expectativa é que 
ele seja absolvido”, afirmou.

Probst diz acreditar que a susten-
tação feita pelos desembargadores 
no tribunal misto, a qual diz que 
Carlos Moisés foi omisso no caso 
dos respiradores, pode cair após 
essa recomendação da PGR. “Re-
força, uma vez mais, a inexistência 
de qualquer omissão juridicamen-
te relevante do governador”.

Carlos Moisés se manifesta

Pelas redes sociais, Carlos Moisés 
comentou o encaminhamento da PGR. 
“A manifestação da Procuradoria-Ge-
ral da República pelo arquivamento do 
caso reflete as mesmas conclusões da 
Polícia Federal, do Ministério Públi-
co do Estado e do Tribunal de Contas. 
Enquanto chefe do poder Executivo, tão 
logo tomei conhecimento desse la-
mentável episódio determinei todas as 
medidas que estavam ao meu alcance 
para que a investigação fosse iniciada 
o mais rapidamente possível, inclusive 
antes mesmo de o caso vir à tona pela 
imprensa, a fim de reaver os recursos 
públicos na sua totalidade”, escreveu.

A assessoria do governador afasta-
do Carlos Moisés foi procurada pela 
reportagem do ND para ouvi-lo, mas a 
informação é que ele iria se manifes-
tar apenas pelas suas redes sociais. 

Governador afastado é alvo de inquérito que tramita no 
STJ e também é julgado pelo tribunal especial formado 
por desembargadores e deputados em Santa Catarina

RICARDO WOLFFENBÜTTEL/SECOM SC/DIVULGAÇÃO/ND
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Catarinense

A rodada de Avaí  

e Figueirense
Depois de duas derrotas seguidas, 

o Leão da Ilha pega o Próspera; 

já o Alvinegro enfrenta o líder. 
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LAUDELINO JOSÉ SARDÁ

Em pleno  

século 21, 

vivemos a era 

da fantasia

PÁGINA 16

FABIO GADOTTI

Pianista Luiz Gustavo 

Zago faz tributo 

a álbum 
antológico

PÁGINA 2

SÉRGIO DA COSTA RAMOS

A trilha sonora  

da Ilha de SC é   

pop, erudita e 

folclórica

PÁGINA 7

RODRIGO CONSTANTINO

O que um marciano 

pensaria sobre a 

pandemia no 

Brasil?

PÁGINA 6

Amazônia. O médico Murilo Leandro Marcos, que atuou 

durante nove anos na Lagoa da Conceição, agora integra 

projeto emergencial para combater a pandemia entre 

povos indígenas da região amazônica. PÁGINAS 18 e 19

F I M  D E  S E M A N A

MAURICIO VIEIRA/SECOM/DIVULGAÇÃO/ND

Durante sessão do tribunal misto, nesta sexta-feira, o governador Carlos Moisés cumpriu compromissos oficiais no Nordeste e Planalto Norte do Estado

IMPEACHMENT

Moisés é afastado
Com placar de 6 a 4, o Tribunal Especial de Julgamento aceita a representação contra 

o governador no caso da compra dos 200 respiradores e ele deixa o cargo até a decisão 

de mérito. A vice Daniela Reinehr assume interinamente na terça. Páginas 3, 4, 5 e 6

MOACIR PEREIRA

Resultado 

surpreende 

deputados

PÁGINA 8

 Daniela fala 

em superar o 

“momento crítico 

da pandemia” 

PÁGINA 3

 “Reafirmo 

minha crença na 

Justiça”, afirma o 

governador Moisés 

PÁGINA 3

Projeto-piloto  

Vacina nacional 

contra a Covid é 

anunciada. PÁGINA 14
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Referência em informação da Grande Florianópolis

CORONAVÍRUS

Florianópolis 

amplia dados 

e fiscalização

TRANSPORTE COLETIVO

Retorno ainda 

não tem data 

confirmada

Covidômetro dará um panorama 

mais amplo da pandemia na cidade; 

uso de máscaras será fiscalizado a 

partir de segunda-feira. PÁGINA 6

Governador Carlos Moisés disse 

ontem que ainda é cedo para que 

os ônibus voltem a circular em 

Santa Catarina. Decreto estadual 

previa interrupção do serviço até 

hoje. PÁGINA 6 CPI na Alesc investigará 

compra de respiradores

 Abertura foi aprovada 

por todos os deputados 

estaduais PÁGINA 3

 Justiça ordena bloqueio 

dos R$ 33 milhões pagos 

pelo governo PÁGINA 4

 Secretário aprovou 

compra com parecer 

inexistente PÁGINA 5

COM MILHOS E VENTILADOR, CIDADÃOS PROTESTARAM NA MANHÃ DE ONTEM EM FRENTE À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDUARDO VALENTE/FRAME PHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO/ND

ESTIAGEM

Capital proíbe 

lavação com 

mangueiras

Decreto municipal publicado ontem 

visa garantir o abastecimento de 

água na cidade durante a estiagem 

que castiga todo o Estado. O 

governo criou um grupo de crise 

para tratar da escassez hídrica. 

PÁGINA 20

NESTA 
EDIÇÃO

SÉRGIO 

DA COSTA 

RAMOS

Parlamento 

brasileiro 
tem beirado o 

desastre.  
PÁGINA 12

CACAU MENEZES

Hi Fi e Fai Rai  

na Joaquina. 

PÁGINAS 22 E 23

FABIO GADOTTI

CDL faz apelo por 

volta dos ônibus. 

PÁGINA 2

ANDERSON COELHO/ARQUIVO/ND

Naturalizado

China convoca 

ex-jogador do 

Figueirense

PÁGINA 21



Abertura de empresas
Em 2020, foram abertas 3,3 milhões de novas 
empresas no Brasil, segundo levantamento 
da Serasa Experian. O número representa um 
crescimento de 8,7% em comparação com 
2019, sendo o maior desde 2011, início da série 
histórica da Serasa. A maior parte das novas 
empresas (79%) são microempreendedores 
individuais, totalizando a abertura de 
2,7 milhões de MEIs. “O alto número de 
MEIs é um dos fatores que comprova o 
empreendedorismo por necessidade, já que 
durante quase um ano de pandemia muitas 
pessoas que perderam seus empregos optaram 
por abrir um CNPJ e trabalhar com aquilo 
que já sabiam fazer ou em segmentos com 
baixo custo de aprendizagem”, explica o 
economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

O ramo da alimentação representou 9,7% do 
total empresas a abertas, sendo o segmento com 
maior número de novas empresas. Em seguida 
vem o setor de confecções, com 6,2% do total, 
e o de reparos e manutenção, com 6,1%.
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Câmbio

Inflação (%) Ibovespa Selic

CUB-SC

Salário mínimo

Ouro

PoupançaDólar Euro Peso

Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro.

Mês R$/m² Variação (mês)
FEVEREIRO 2.140,56 1,31%

MARÇO 2.171,33 1,44%

NACIONAL
REGIONAL DE SC R$ 1.281 A R$ 1.467

COMERCIAL

COMPRA VENDA

TURISMO

COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA

2,75% R$ 317,68

R$ 1100,00

Data Pontos Variação

Data fi nal Rendimento

14/ABR 120.294,68 0.84%

13/ABR 119.297,13 0.41%

12/ABR 118.811,74 0.97%

15/ABRIL 0,1159%

14/ABRIL 0,1159%

13/ABRIL 0,1159%R$ 5,668 R$ 5,677 R$ 6,815 R$ 0,0608R$ 5,669 R$ 5,853 R$ 6,818 R$ 0,0613

-0,7528% -0,2896% +0,0778% -0,6483%

Índice IPCA/
IBGE

INPC/
IBGE

IGP-DI/
FGV

IGP-M/
FGV

ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,93%

0,86%

0,25%

1,35%

-0,43%

6,1%

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

DEZEMBRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,86%

0,82%

0,27%

1,46%

-0,18%

6,94%

2,17%

2,71%

2,91%

0,76%

2,74%

30,64%

2,94%

2,53%

2,58%

0,96%

2,66%

31,11%

0,90%

0,87%

0,70%

0,91%

2,49%

6,69%

Logística 
reversa 
A experiência de realizar 
pela primeira vez a 
logística reversa em Mato 
Grosso do Sul colocou a 
ampliação desta ação de 
sustentabilidade nos planos 
da Krona Tubos e Conexões 
para o próximo ano, como 
um projeto nacional. Com a 
logística reversa, embalagens 
de produtos adquiridos 
pelo consumidor ganham 
nova utilidade e valor 
pelo trabalho de outras 
pessoas. A iniciativa ajuda 
a movimentar a economia 
e evita que estes resíduos 
sejam destruídos de maneira 
prejudicial ao meio ambiente. 
Estima-se que sete bilhões 
de pessoas produzem 
anualmente 1,4 bilhão de 
toneladas de resíduos sólidos 
urbanos. A média é de 1,2 
kg por dia per capita. 

Em 2020, o Valor de Produção 
Agropecuária (VPA) de Santa 
Catarina ficou em R$ 40,9 
bilhões, o maior da história, 
superando o recorde anterior, 
alcançado em 2017. No ano 
passado, a agropecuária 
catarinense também bateu 
recorde de participação no 
valor de exportações do 
Estado: 70,2%. Estes e outros 
números fazem parte da 41ª 
edição da Síntese Anual da 
Agricultura de Santa Catarina, 
publicação anual da Epagri/
Cepa lançada em evento 
virtual realizado ontem. A 
presidente da Epagri, Edilene 
Steinwandter, lembra que os 
resultados positivos se deram 
apesar das adversidades que 
o agronegócio catarinense 
enfrentou na safra 2019/20. 
O clima não ajudou, e 
estiagem, granizo e até 
tornados afetaram cultivos 
pelo Estado. A pandemia 
foi outro empecilho que 
agricultores e profissionais da 
Epagri precisaram contornar 
para seguir garantindo 

segurança alimentar para 
a população brasileira.
O VPA de R$ 40,9 bilhões 
alcançado pelo Estado em 
2020 é 21,1% superior ao de 
2019, quando ficou em R$ 
33,8 bilhões. Entre 2018 e 
o ano seguinte, o índice já 
havia registrado variação 
positiva de 8,7%. O aumento 
nos preços recebidos pelos 
produtores foi a principal 
razão do crescimento do VPA 
estadual nos dois períodos, 
com destaque para suínos, 
bovinos, leite e grãos.
Para alcançar o VPA histórico 
em 2020, Santa Catarina 
contou principalmente com 
a produção de suínos, que 
participou com 23% do 
total, de frangos (17,5%) e 
de leite (11,9%). A Síntese 
aponta que nos últimos 
anos houve grandes 
variações na composição 
do VPA catarinense, com 
ampliação da participação 
de suínos, bovinos, soja e 
leite e perda de participação 
dos frangos e do tabaco.

A força da agropecuária

Produção de motos
A produção de motocicletas reagiu em março, quando 
foram montadas 125,6 mil unidades, mais do que 
o dobro (alta de 116,4%) do volume fabricado em 
fevereiro, mês em que as fábricas, concentradas no 
polo industrial de Manaus (AM), seguiam com as linhas 
afetadas por restrições da crise sanitária na região, 
onde o sistema de saúde entrou em colapso no início do 
ano. Na comparação com março de 2020, a produção 
de motos teve crescimento de 22,1%, segundo balanço 
da Abraciclo, entidade que representa a indústria 
de veículos de duas rodas. Com o resultado, o setor 
fechou o primeiro trimestre com queda de 20,3% na 
produção, para 237,2 mil unidades em três meses.

Supermercados
As vendas em supermercados registraram alta de 5,18% em 
fevereiro em comparação com o mesmo mês de 2020, segundo o 
balanço divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras). Em janeiro, o crescimento havia sido de 12% em relação 
ao mesmo período do ano passado. Segundo o vice-presidente 
Administrativo da Abras, Marcio Milan, o resultado menos favorável 
em fevereiro do que no primeiro mês do ano foi influenciado por 
fatores como as próprias características do mês, que tem menos 
dias, e também a renda das famílias na pandemia da Covid-19. 

O papel da certificadora é 
conectar empresas, 
consumidores, governo e 
agentes ambientais com o 
objetivo de desenvolver a 
cadeia de reciclagem através 
da tecnologia. Para isso, utiliza 
um modelo de compensação 
ambiental como solução para a 
logística reversa. Desta forma, é 
garantida a destinação correta 
de uma massa e tipo de material 
equivalente ao comercializado 
pelas empresas que contam com 
embalagens pós-consumo para 
colocar seus produtos no mercado. 

TANIA RÊO/AGÊNCIA BRASIL/ND
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No início da quinta fase da 
novela Gênesis, o público “viajou 
de carona” na caravana liderada 
por Terá (Julio Braga) em busca 
de novas terras. E essa viagem, 
que o comerciante fez com sua 
família, rendeu bastante!

Segundo o historiador e 
professor José Lúcio, que é 
um dos consultores da nove-
la Gênesis, um dos locais es-
colhidos por Terá para fazer 
a parada é Harã (atualmente 
localizada no Sul da Turquia). 

Pesquisas feitas ao longo do 
século XX mostraram que, entre 
o XX e o XVIII milênio a. C. eram 
intensas as relações comerciais 
de metais (cobre), pedra duras, 
madeiras, alimentos e tecidos 
na região. “Era da região de 
Harã, que provinha o lápis lazúli 
(rocha metamórfica de cor azul) 
que era importante tanto para 
a Mesopotâmia como para o 
Egito”, ressalta o historiador.

Lúcio aponta também que 
o trajeto seguido por Terá era 
conhecido: “O caminho feito 

por ele seguiu o das principais cidades no perío-
do: a Babilônia e Mari, lugares que faziam parte 
das principais rotas comerciais seguindo o rio 
Eufrates e que atualmente estão no Iraque”.

As três primeiras fases da trama (Éden, Dilúvio 
e Torre de Babel) se passavam no Crescente Fértil, 
composto pelos países Iraque, Kwait, Síria, Líba-
no, Israel, Jordânia e Egito, onde Caim cultivava o 
solo e Abel se tornou pastor de ovelhas. Foi por ali 
também que Noé e sua família viveram o dilúvio.

A geração de Ninrode, que também faz parte do 
Crescente Fértil, foi ambientada nas cidades de 
Babel, Arac, Acad e Calane (nas terras de Sinear). 
“Muitas dessas cidades atualmente são ob-
jeto de estudo de pesquisas arqueológicas, 
paleontológicas e de outras ciências, que 
têm apresentado descobertas que iluminam 
as formas de vidas e outros aspectos cultu-
rais desses povos”, destaca o historiador. 

Belaventura

Conheça o caminho que a  
caravana de Terá percorreu

Antídoto atrasa e Lizabeta segue em risco
Otoniel está furioso diante de Severo 

e o chama de traidor. Jacques quer ver 
Lizabeta mas é impedido pelos guardas 
e pede que Nodier o leve até ela. Jacques 
entra no quarto em que está Lizabe-
ta e pergunta porque ela ainda está 
desacordada. Pietra diz que ninguém 
surgiu com o antídoto. Nodier beija 

Carmona. Elia conversa com Pietra no 
corredor e diz que ela não deve con-
fiar em Carmona. Laurinda aconselha 
Brione a não sair do castelo para visitar 
o rei e contar sobre a armação do pai.

Severo lê outro pergaminho e diz que 
concorda com as novas condições. Oto-
niel assina o novo acordo. Merlino diz a 

Leocádia que não há mais como conse-
guir o antídoto. Os guardas vasculham 
a casa de Pietra e Nodier chega. Enrico 
fica furioso com a atitude de Carmona. 

Brione foge e vai até Gonzalo e pede 
abrigo. Bartolion mostra a Enrico 
alguns pergaminhos com os dese-
nhos das caixas lendárias e que po-

dem ter a resposta para o antídoto. 
Bartolion deduz que Pietra pode ser 

a única pessoa capaz de salvar a prin-
cesa. Nodier se irrita com os guardas 
que não encontram nada na casa de 
Pietra. Nodier começa a derrubar tudo 
e todos se surpreendem quando ele 
encontra crânios e ossos humanos 

Plural

Caravana liderada por Terá 
foi destaque no início da 
quinta fase de Gênesis

A quinta fase da 
trama mostra o 
itinerário de Abraão, 
seu pai e toda sua 
família em busca 
de novas terras. 
Pesquisas mostram 
que as relações 
comerciais eram 
intensas na região

Capítulo de hoje 
 
      Lúcifer insiste para se aproximar de Ayla. Khen passa a sentir contrações. 
Anziety fica sabendo da real ligação de Sarai e Abraão. Encaminham Sarai para 
o quarto do rei egípcio. Sarai deixa o faraó desiludido. Lúcifer dá um beijo em 
Ayla. O faraó faz de tudo para estabelecer relação com Sarai. Ló e Adália (Carla 
Marins) suspeitam das atitudes de Ayla.
        “Gênesis” é apresentada de segunda à sexta-feira, às 21h, após o Jornal 
da Record. Aos sábados, assista no mesmo horário aos melhores momentos 
da trama.
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Máx.  28°C 

  Sábado 
Min.   19°C 
Máx.  26°C 

  20°C   23°C   19°C 

SANTA CATARINA

Florianópolis

 17°C 25°C

 18°C 26°C

 18°C 26°C

 15°C 28°C

 14°C 22°C

 15°C 28°C

horóscopo

cruzadas
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3/bat — bit. 6/opalas — zoadas. 9/supletivo.

Áries  21/3 a 20/4 
A bola está com você, como sem-
pre aliás. Porém, desta vez há pouca 
margem para erros, pois, é muito o 
que está envolvido, são interesses de 
diversas pessoas na mesa do jogo. 
Por isso a tensão, mas tudo certo.

Touro 21/4 a 20/5
Seus planos precisam ficar muito cla-
ros para você, porém ocultos sob um 
manto de discrição para todas as ou-
tras pessoas envolvidas, sem que, de 
maneira nenhuma, haja nisso qual-
quer jogo sujo em marcha. Isso não.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Aquilo que entusiasmar você há de 
se transformar, o mais rapidamente 
possível, em alguma iniciativa prá-
tica que você tomar, pois, sem ela, o 
entusiasmo inicial logo se transfor-
maria em decepção e tédio. Isso não.

Câncer   21/6 a 22/7 
A exposição nunca deixa sua alma 
muito à vontade, mas pela experiên-
cia já deu para perceber o quanto é 
importante se expor de vez em quando, 
porque isso lhe brinda com a chance 
de colocar muita coisa em ordem.

Leão 23/7 a 22/8  
Conexões importantes podem ser fei-
tas hoje, mas não espere nada cair no 
seu colo, tome você a iniciativa, faça 
contato, estimule a troca de infor-
mações, dinamize a rede de pessoas 
da qual você é parte integrante.

Virgem  23/8 a 22/9 
Siga em frente com o material que está 
em suas mãos, sem esperar aprimora-
mento ou que outras coisas diferen-
tes aconteçam. Melhor ir em frente 
e adiantar o expediente do que ficar 
esperando por condições melhores.

Libra  23/9  a 22/10
Ajude as pessoas a se sentirem melhor 
com elas mesmas, dando acolhimento e 
as elogiando, sempre dentro do alcan-
ce de sua sinceridade, porque elogios 
hipócritas não ajudariam nem agora 
nem nunca. Acolhimento necessário.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Como sempre, sua alma se sen-
te atraída ao que é mais desafia-
dor e complicado, se desinteressan-
do pelo caminho simples e eficiente 
que também está disponível. Não há 
certo e errado, há apenas o desejo.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Agora é possível haver entendimen-
to e, dadas as circunstâncias, essa 
há de ser a prioridade para sua alma 
neste momento. Mediante o enten-
dimento, muito estresse será evita-
do, e coisas boas postas em marcha.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Antes de seguir em frente com seus 
planos maiores, procure tornar sua 
atenção a tudo que é básico, a tudo que 
faz parte do dia a dia e que, normal-
mente, é deixado em funcionamen-
to automático. Organize tudo isso.

Aquário 21/1 a 19/2
Faça de tudo, menos se aquietar, porque 
se quietude você buscar hoje, é o que 
de mais remoto poderia ser encontra-
do. No entanto, se aceitar o dinamis-
mo deste dia, muitas coisas interes-
santes poderão ser experimentadas.

Peixes  20/2 a 20/3
Um momento de solidão resolve muita 
coisa para a alma pisciana, porque a 
livra da pressão que as pessoas exer-
cem, muitas vezes sem nem sequer 
elas saberem que estão pressionando 
a alma pisciana. Busque sua solidão.

Serviço

150 quinta-feira, 15 de abril de 2021 quinta-feira, 15 de abril de 2021

Auxílio emergencial

Os trabalhadores que tentam ser 
incluídos na nova rodada do auxí-
lio emergencial devem estar atentos. 
Segundo o Ministério da Cidadania, 
a Dataprev, estatal responsável pelas 
informações cadastradas no programa, 
continua a processar as bases de dados. 
Assim que novas listas de beneficiários 
forem divulgadas, o cidadão terá dez 
dias para contestar benefícios negados 
ou com valor menor que o previsto.

A consulta deve ser feita diariamente 
na página desenvolvida pela Dataprev 
dentro do site do Ministério da Cida-
dania. O trabalhador deverá digitar 
nome completo, nome da mãe, CPF, 
data de nascimento e conferir se um 
novo lote de beneficiários foi liberado.

Só está elegível para receber a nova 
rodada do auxílio emergencial quem 
recebia o auxílio de R$ 600 ou a extensão 
de R$ 300 em dezembro do ano passado 
e cumpre os critérios de elegibilidade da 
medida provisória que instituiu a nova 
fase do programa. Caso o benefício não 
tenha sido liberado ou tenha sido li-
berado em valor abaixo do previsto, o 
trabalhador poderá fazer a contestação.

Nesta rodada, o auxílio emergen-
cial varia de R$ 150 a R$ 375, depen-
dendo da situação do beneficiário. 
Diferentemente do ano passado, em 
que até duas pessoas da mesma famí-
lia recebiam as parcelas, agora apenas 
um membro receberá o benefício. 

NOVOS LOTES
O lote mais recente do auxílio emer-

gencial, que incluiu 236 mil pessoas, foi 
liberado pelo Ministério da Cidadania na 
segunda-feira (12). Quem discordou do 
processamento de dados poderá contestar 
o resultado até 22 de abril. A contestação 
é feita no mesmo site da consulta, bas-
tando ao usuário clicar no botão “Soli-
citar contestação”. O próprio sistema só 
aceitará critérios passíveis de reavaliação, 
como informações erradas ou desatua-
lizadas. Não será possível fazer um novo 
pedido, porque a base de dados usada é 
a de quem pediu o auxílio emergencial 
até o início de julho do ano passado.

Após o pedido de contestação, a Da-
taprev analisará as novas informações 
fornecidas pelo trabalhador. Como a 
reavaliação não tem prazo, o beneficiá-
rio deverá acessar o site diariamente.

Prazo de 10 dias 
para contestar 
benefício negado



Um jogo que vale R$ 1,7 
milhão. Essa é a realidade do 
JEC na noite desta quinta-
-feira (15), na Arena Joinvil-
le. A bola rola às 21h30 para a 
partida contra o Atlético-GO 
pela segunda fase da Copa 
do Brasil e o desafio é difí-
cil. O adversário ainda não 
perdeu nesta temporada e 
sofreu apenas dois gols.

Mas, o JEC está preparado 
para uma partida dura, com 
marcação pesada e qualidade 
defensiva. “Temos que ser 
organizados o tempo todo, 
mas ousados”, salienta o 
técnico Vinícius Eutrópio, 
que tem boas notícias para a 
partida. Davi Lopes retorna à 
equipe após desfalcar o time 
no fim de semana. O volante 
sofreu uma entorse no tor-
nozelo, ainda sente poucas 
dores, mas é “suportável” 

e fará dupla com Naldo.
O comandante estudou 

muito bem o Dragão que, 
além do poder defensivo, 
tem ótimas opções pe-
las pontas ofensivas, com 
dois jogadores velozes e 
que avançam em transição 
rápida e, para isso, Eutrópio 
manteve a zaga titular no 
clássico contra o Figueiren-
se, com Fernando e Jaques.

A decisão não permite 
erros e o treinador ressalta 
a importância de manter a 
confiança do time. “É im-
portante acreditar no nos-
so potencial e jogar com a 
corda esticada o tempo todo. 
É um time de série A, não 
vamos fazer nada além do 
que queremos e podemos. 
Vamos conseguir equilibrar 
e classificar, respeitan-
do o adversário”,projeta.

A comissão técnica analisa 
possíveis mudanças durante a 
partida, até pela limitação de 
alguns atletas que ainda não 
estão 100%, como o meia Yann 
Rolim. Além dele, Davi Lopes 
pode ser substituído, mas as 
circunstâncias do jogo é que 
determinarão as alterações.

Decisão em jogo único, a 
partida da noite desta quinta-
-feira garante vaga e dinheiro 
em caixa e, por isso, avalia 
Eutrópio, o visitante deve ser 
mais cauteloso. Já o Tricolor 
promete manter as caracterís-
ticas que têm apresentado du-
rante toda a era Eutrópio. “Eu 
projeto um JEC corajoso, que 
tem alegria nas movimenta-
ções, que incomoda. Estamos 
trabalhando muito a cabeça 
dos jogadores para ter con-
fiança e equilíbrio na hora da 
tomada de decisão”, finaliza.
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Arbitragem polêmica

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

JEC disputa  
hoje o jogo de  
R$ 1,7 milhão
Tricolor enfrenta o Atlético-GO pensando só na vitória para 
encher o cofre e avançar à próxima fase da Copa do Brasil 

Esporte

No jogo decisivo de hoje, quem comanda o apito é o árbitro, ex-
FIFA, Ricardo Marques Ribeiro, com Guilherme Dias Camilo e 
Leonardo Henrique Pereira nas assistências. O “problema” está 
em Ricardo Marques Ribeiro, que chamou a atenção da torcida. O 
motivo? O histórico de ser um árbitro “pavão”, que costuma gostar 
dos holofotes e complicar as partidas que apita mais do que deveria.  

Promessa deve ser emprestada 
Além da parceria com o BEC, o Tricolor negocia o 
empréstimo de pelo menos um garoto da base. O 
objetivo é dar rodagem e experiência para o atleta. 
As negociações envolvem um time da série A do 
Campeonato Brasileiro, mas o clube prefere ainda não 
divulgar o nome para não atrapalhar as negociações. 

Parceria fechada com o BEC 
O JEC deve disputar a Série C do Campeonato Catarinense. 
Estranho? Nem tanto. O Tricolor assinou a parceria que estava 
sendo desenhada com o Blumenau e terá os jogadores da base 
em atividade com a camisa do BEC. A parceria já vinha sendo 
estreitada na última semana e foi formalmente fechada. Dos 
jogadores que haviam sido integrados ao elenco principal, 10 
retornaram para a base e devem jogar a série C. O técnico Douglas 
Bazolli comanda os garotos e já iniciou os trabalhos. Os 10 garotos 
ganharam quase duas semanas de folga e, ao retornarem, já serão 
integrados ao restante do elenco que jogará o Estadual pelo BEC.

Sem Renan Castro 
A lateral esquerda continua desfalcada no Tricolor. Apesar de 
ter trabalhado no campo nos últimos dois dias, Renan Castro 
foi vetado e não joga na noite de hoje. O lateral-esquerdo teve 
um edema detectado na coxa e foi descartado ainda na tarde de 
ontem durante o último treino comandado por Vinícius Eutrópio.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND
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Premiação Ganhadores Prêmio

Lotofácil Concurso
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

2206

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5555

   

Quina Concurso
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

5540

   

2362Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2169

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2211

02 21 30 39 40 49

Premiação Ganhadores Prêmio 

02 03 11 23 26 31

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

LONDRINA        PR
TIME DO CORAÇÃO

1625

24 41 44 69 70 71 80

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

443

01 06 08 10 11 21 31

Premiação Ganhadores Prêmio

ABRIL            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 656.576,52
14 acertos 309 R$ 1.272,94
13 acertos 11272 R$ 25,00
12 acertos 121246 R$ 10,00
11 acertos 609967 R$ 5,00

1 acertos 069351 R$ 500 mil
2 acertos 020086 R$ 27 mil
3 acertos 056000 R$ 24 mil
4 acertos 097597 R$ 19 mil
5 acertos 052694 R$ 18.329,00

Quina 1 R$ 10.003.089,21
Quadra 167 R$ 4.870,39
Terno 11529 R$ 106,08

13 24 30 33 43

Sena Acumulado R$ 40 milhões
Quina 41 R$ 75.848,58
Quadra 3883 R$ 1.144,10

03 20 22 32 35 50

20 acertos Acumulado R$ 2.200 mil
19 acertos 8 R$ 30.239,31
18 acertos 66 R$ 2.290,86
17 acertos 652 R$ 231,89
16 acertos 3836 R$ 39,41
15 acertos 15946 R$ 9,48
0 acertos 0 R$ 0,00

05 07 08 22 28
35 45 51 53 58
61 66 68 70 75
80 81 87 98 99

Sena Acumulado R$ 30 milhões
Quina 7 R$ 7.203,24
Quadra 428 R$ 134,63

Sena 0 R$ 0,00
Quina 13 R$ 3.490,80
Quadra 565 R$ 101,99

7 acertos Acumulado R$ 900 mil
6 acertos 3 R$ 12.884,16
5 acertos 37 R$ 1.492,37
4 acertos 975 R$ 9,00

LONDRINA        PR 2429 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 175.015,01
6 acertos 39 R$ 1.923,24
5 acertos 1365 R$ 20,00
4 acertos 14442 R$ 4,00
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PAULISTA
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º

   GRUPO B 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

   GRUPO C 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

   GRUPO D 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

 CLASSIFICADOS 

  9ª RODADA 
 10/4, 20h São Bento 1 x 2 Bragantino
10/4, 22h Santos 0 x 0 Botafogo-SP
13/4, 20h Ferroviária 2 x 1 Corinthians
14/4, 21h30 São Paulo 3 x 2 Guarani
A defi nir Novorizontino  x  Santo André
A defi nir Palmeiras  x  Inter Limeira
A defi nir Ponte Preta  x  Mirassol
A defi nir São Caetano  x  Ituano 

   10ª RODADA 
 A defi nir Botafogo-SP  x  São Bento
A defi nir Corinthians  x  São Paulo
A defi nir Guarani  x  Novorizontino
A defi nir Inter Limeira  x  São Caetano
A defi nir Ituano  x  Ponte Preta
A defi nir Mirassol  x  Ferroviária
A defi nir Bragantino  x  Santos
A defi nir Santo André  x  Palmeiras    

Corinthians 14 7 4 2 1 8 5 3 66.7
Santo André 6 5 1 3 1 4 4 0 40
Botafogo-SP 5 6 1 2 3 2 8 -6 27.8
Inter Limeira 3 4 1 0 3 1 6 -5 25

São Paulo 16 7 5 1 1 19 6 13 76.2
Ferroviária 10 5 3 1 1 9 4 5 66.7
Ponte Preta 4 4 1 1 2 3 4 -1 33.3
São Bento 3 6 0 3 3 3 6 -3 16.7

Bragantino 11 6 3 2 1 7 4 3 61.1
Palmeiras 8 4 2 2 0 8 3 5 66.7
Novorizontino 8 5 2 2 1 6 4 2 53.3
Ituano 7 5 2 1 2 6 4 2 46.7

Mirassol 8 5 2 2 1 5 4 1 53.3
Santos 6 5 1 3 1 5 8 -3 40
Guarani 5 6 1 2 3 4 8 -4 27.8
São Caetano 1 6 0 1 5 1 13 -12 5.6

 COPA DO BRASIL 
  SEGUNDA FASE 
 26/3, 21h30 Corinthians 1(5x3)1 Retrô
1/4, 17h Luverdense 1 x 2 Bragantino
6/4, 19h Coritiba 3 x 2 Operário-PR
6/4, 21h30 Fortaleza 1 x 0 Ypiranga-RS
7/4, 16h Picos 0 x 1 Boavista
7/4, 16h Juazeirense 3(4x2)3 V. Redonda
7/4, 19h Vitória 2 x 0 Rio Branco-ES
7/4, 21h30 Bahia 4 x 1 Manaus
7/4, 21h30 Tombense 1 x 2 Vasco
8/4, 19h Criciúma 1(5x4)1 Ponte Preta
8/4, 21h30 Vila Nova 1(4x3)1 Juventude
13/4, 16h45 Paysandu 1 x 2 CRB
13/4, 19h Cianorte 1 x 0 Santa Cruz
13/4, 21h30 CSA 1(5x6)1 Remo
14/4, 19h América-MG 1(3x2)1 Ferroviário
14/4, 21h30 América-RN 0 x 1 Cruzeiro
14/4, 21h30 ABC  x  Botafogo*
15/4, 19h 4 de Julho  x  Cuiabá
15/4, 19h Avaí  x  FC Cascavel
15/4, 21h30 Joinville  x  Atlético-GO  

CARIOCA
 TAÇA GUANABARA 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

 CAMP. SEMIF. TAÇA RIO REBAIX. 

  9ª RODADA 
 10/4, 15h30 Macaé 1 x 3 Resende
10/4, 15h30 Portuguesa-RJ 5 x 1 Bangu
10/4, 21h05 V. Redonda 2 x 2 Botafogo
11/4, 15h30 Madureira 0 x 0 Boavista
11/4, 18h Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu
15/4, 19h Flamengo  x  Vasco     

V. Redonda 20 9 6 2 1 16 10 6 74.1
Flamengo 19 8 6 1 1 18 4 14 79.2
Portuguesa-RJ 17 9 5 2 2 14 4 10 63
Fluminense 16 9 5 1 3 15 10 5 59.3
Botafogo 12 9 2 6 1 10 8 2 44.4
Madureira 12 9 2 6 1 8 10 -2 44.4
Resende 11 9 3 2 4 8 14 -6 40.7
Vasco 10 8 2 4 2 13 11 2 41.7
Boavista 10 9 2 4 3 10 10 0 37
Nova Iguaçu 9 9 2 3 4 11 13 -2 33.3
Bangu 5 9 1 2 6 4 16 -12 18.5
Macaé 1 9 0 1 8 4 21 -17 3.7

LIGA DOS CAMPEÕES
  JOGOS DE IDA 
 6/4, 16h Manch. City 2 x 1 B. Dortmund
6/4, 16h Real Madrid 3 x 1 Liverpool
7/4, 16h B. Munique 2 x 3 PSG
7/4, 16h Porto 0 x 2 Chelsea 

   JOGOS DE VOLTA 
 13/4, 16h PSG 0 x 1 B. Munique
13/4, 16h Chelsea 0 x 1 Porto
14/4, 16h B. Dortmund 1 x 2 Manch. City
14/4, 16h Liverpool 0 x 0 Real Madrid 

 

GAÚCHO
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

 CLASSIFICADOS  REBAIXADOS

  10ª RODADA 
 14/4, 21h30 Aimoré 1 x 6 Internacional
18/4, 20h Grêmio  x  N. Hamburgo
18/4, 20h Bras. Pelotas  x  São Luiz
19/4, 20h São José-RS  x  Pelotas
19/4, 20h Esportivo  x  Juventude
20/4, 20h Caxias  x  Ypiranga-RS 

   11ª RODADA 
 A defi nir Ypiranga-RS  x  Grêmio
A defi nir Internacional  x  Esportivo
A defi nir São Luiz  x  Aimoré
A defi nir N. Hamburgo  x  São José-RS
A defi nir Juventude  x  Bras. Pelotas
A defi nir Pelotas  x  Caxias    

Internacional 20 10 6 2 2 19 9 10 66.7
Grêmio 17 8 5 2 1 17 6 11 70.8
Ypiranga-RS 15 9 4 3 2 16 10 6 55.6
Caxias 14 8 4 2 2 10 8 2 58.3
Juventude 13 9 4 1 4 10 9 1 48.1
Aimoré 13 10 4 1 5 10 14 -4 43.3
São Luiz 12 9 3 3 3 10 14 -4 44.4
São José-RS 11 9 3 2 4 6 9 -3 40.7
N. Hamburgo 9 9 2 3 4 11 14 -3 33.3
Bras. Pelotas 9 9 2 3 4 6 10 -4 33.3
Esportivo 8 9 2 2 5 7 11 -4 29.6
Pelotas 7 9 1 4 4 8 16 -8 25.9

LIBERTADORES
PRÉ-LIBERTADORES

  JOGOS DE IDA 
 6/4, 21h30 San Lorenzo 1 x 3 Santos
7/4, 21h30 Libertad 1 x 0 At.Nacional
8/4, 21h30 Bolívar 2 x 1 Junior B.
9/4, 19h15 Ind.del Valle 2 x 1 Grêmio 

   JOGOS DE VOLTA 
 13/4, 21h30 Santos 2 x 2 San Lorenzo
14/4, 19h15 Grêmio 1 x 2 Ind.del Valle
14/4, 21h30 At.Nacional 4 x 1 Libertad
15/4, 21h30 Junior B.  x  Bolívar  

Noite triste na Arena

Grêmio leva virada do Del Valle em  
casa e é eliminado na pré-Libertadores

O Grêmio voltou a per-
der para o Independiente 
del Valle, novamente por 2 
a 1, ontem (14), e foi elimi-
nado na pré-Libertadores. 
Em um roteiro semelhante 
ao da partida no Paraguai, o 
time gaúcho começou bem, 
saiu na frente, mas abusou 
dos gols perdidos, levou a 
virada em casa e viu o rival 
equatoriano se garantir na 
fase de grupos da principal 
competição do continente.

Tricampeão da Libertado-
res, o Grêmio amargou sua 
primeira eliminação na fase 
prévia da competição na his-
tória e vai disputar a Sul-A-
mericana. O time do técnico 
Renato Gaúcho, que não pôde 
comandar a equipe novamen-
te porque ainda se recupera 
da covid-19, abriu o placar 
com Jean Pyerre no primei-
ro tempo e construiu várias 
oportunidades para ampliar e 
sacramentar a classificação.

No entanto, abusou dos 
gols perdidos com Maicon, 
Ferreira e Diego Souza e foi 
castigado pelo Del Valle, que 
balançou as redes em dois 
lindos gols de Christian Ortíz, 
o nome da partida. Tam-
bém pesou contra o Grêmio 
a expulsão de Maicon, que 
levou o segundo amare-
lo na etapa final, quando 
o placar marcava 1 a 1.

EXPULSÃO E VIRADA
O Grêmio teve uma postura 

muito diferente no início da 
decisão em relação à atuação 
ruim no Paraguai. Começou 
com muita intensidade e 
pressionando o rival equato-
riano. Criticado e especulado 

fora do Grêmio, Jean Pyerre 
deu a resposta que dele se 
esperava, marcando o gol 
que abriu o placar, aos 22. 
Nos acréscimos, no entanto, 
Cortez cometeu falta perto 
da área e, na cobrança, Ortíz 
colocou a bola no ângulo de 
Brenno para empatar o duelo.

Na volta do intervalo, o Del 
Valle não mudou sua forma de 
jogar. Aos 17, Maicon fez falta 
dura em Faravelli, levou o se-
gundo amarelo do árbitro ar-
gentino Patricio Loustau e foi 
expulso. A equipe equatoriana 
rapidamente aproveitou a su-
perioridade numérica e virou 
a partida aos 22 minutos.

Vice-campeão da Liberta-
dores em 2016, o Del Valle 
entra no Grupo A, que tem o 
Palmeiras, o Defensa y Justi-
cia, da Argentina, e o Uni-
versitario, do Peru. A estreia 
será contra o time argentino, 
no próximo dia 21, em casa, 
ainda sem local definido.
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Equatoriano Ortíz, 
o nome do jogo (à 

dir.), festeja o gol de 
empate que começou 

a encaminhar a 
classificação do Del 
Valle para a fase de 

grupos da competição

JEC mede forças 
com Atlético-GO
Na Arena Joinville, às 
21h30 de hoje (15), 0 
JEC enfrenta o Atlético-
GO pela segunda fase da 
Copa do Brasil. A novidade 
entre os relacionados 
é o volante Davi Lopes, 
recuperado de lesão e que 
fica à disposição do técnico 
Vinícius Eutrópio. Por outro 
lado, os zagueiros Yago e 
Charles foram vetados pelo 
departamernto médico 
e desfalcam a equipe.

*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO
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18 quinta-feira, 15 de abril de 2021

Santa Catarina estuda 
auxílio emergencial 
O governo de Santa Catarina estuda a 
criação de um auxílio emergencial que 
deve beneficiar mais de 43 mil famílias 
catarinenses. O dado foi extraído de um 
levantamento feito pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social. Esse número 
considera as famílias que estão registradas 
no CAD (Cadastro Único), mas que não 
recebem nenhum benefício no momento.
O levantamento foi encaminhado para 
avaliação da governadora interina, 
Daniela Reinehr (sem partido).

Patrocínio de peso
A história do medalhista olímpico Esquiva Falcão, que 
recentemente comoveu a internet ao publicar uma foto 
vendendo mini-pizzas no Espírito 
Santo para complementar a 
renda, teve um final feliz. 
A Havan, do empresário 
catarinense Luciano 
Hang, anunciou 
ontem que vai 
patrocinar o atleta.
Falcão foi o primeiro 
boxeador brasileiro a 
conquistar a medalha 
de prata em uma 
Olimpíada, em 2012, 
na cidade de Londres.

CPI da Pandemia é formada
O bloco dos partidos aliados do presidente Jair 
Bolsonaro no Senado escolheu os senadores 
Marcos Rogério (DEM-RO) e Jorginho Mello 
(PL-SC) para integrar a Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Covid-19. Os nomes 
estavam cotados desde terça-feira e foram 
confirmados pelos líderes partidários ontem, 
completando a lista. A ala bolsonarista inclui 
parlamentares do DEM, PL e PSC. Após as 
indicações chegarem oficialmente na Secretaria-
Geral da Mesa, o presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), poderá convocar a reunião 
de instalação, ainda sem data para ocorrer. 

Os 11 membros da CPI
 Nome Partido Estado
1 Jorginho Mello PL SC 
2 Renan Calheiros MDB AL 
3 Otto Alencar PSD BA 
4 Omar Aziz PSD AM 
5 Tasso Jereissati PSDB CE 
6 Humberto Costa PT PE 
7 Randolfe Rodrigues Rede AP 
8 Ciro Nogueira PP PI 
9 Eduardo Girão Podemos CE 
10 Marcos Rogério DEM RO 
11 Eduardo Braga MDB AM 

Defesa de Dr. Jairinho 
deixa o caso
O escritório França Barreto Advogados, 
do advogado André Barreto, anunciou na 
noite de ontem que deixou a defesa de 
Dr. Jairinho no caso da morte do enteado 
do vereador, Henry Borel, da qual ele 
é suspeito de envolvimento. A decisão 
aconteceu, ainda segundo o escritório, 
depois que, no dia 12 de abril Monique, 
contratou outro advogado. Nesta quarta, 
advogados que constituem a defesa de 
Monique afirmaram que querem que ela 
seja ouvida novamente “de forma isenta”.

TRE cassa mandato do 
vereador Sidney Sabel
O vereador de Joinville Sidney Sabel (DEM) 
teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) ontem (14). Ação apresentada 
pelo partido Pros e pelo candidato à Câmara de 
Vereadores de Joinville nas eleições de 2020, 
Ednaldo José Marcos, afirma que o DEM, sigla 
de Sabel, registrou candidaturas laranja de 
mulheres apenas para cumprir a cota de gênero 
na campanha eleitoral do ano passado. 
A defesa argumenta que Sabel não teve participação 
direta na situação. Porém, nesses casos, toda a 
chapa da sigla é cassada, com anulação dos votos 
de todos e perda de mandato dos eleitos. O vereador 
já havia sido cassado em primeira instância em 
fevereiro deste ano, mas a decisão foi suspensa 
por liminar. Agora, o mérito foi julgado pelo 
tribunal, que decidiu pela cassação de Sabel. 
“A gente recebe a notícia com muita tristeza 
porque fizemos uma campanha pé no 
chão, com visita de casa por casa, limpa. 
Tanto que fui isentado, não teve nada que 
me incriminasse. A ação foi contra o partido, não contra mim”, argumenta. Há possibilidade de recurso e o vereador 
disse que ainda vai conversar com a equipe jurídica para avaliar os próximos passos. O cartório eleitoral deve indicar 
quem assume o lugar do vereador caso a decisão judicial seja mantida. O vereador Osmar Vicente (PSC) também teve o 
mandato cassado em primeira instância em fevereiro, mas conseguiu uma liminar suspensiva e aguarda o recurso.
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